
جامعة تكريت

الشرقاط/ كلية التربية األساسية 

قسم الرياضيات

االول:الصف قائمة بنتائج الطلبة

مالحظة عن الكورس االولالنتيجةالتكاملالمصفوفاتنظرية االعداد2اسس رياضياتاصول التربيةعلم النفس النموالحاسوباالغة االنكليزيةالتربية االسالميةاالسم ت

ناجحمتوسـطممبولممبولمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدجٌد جداًاحمد خاٌر محمود1

ناجحممبولجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطممبولجٌـداحمد عبدهللا دمحم2

ناجحمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطممبولجٌـداحمد لاسم طه3

ناجحجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًممبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطممبولاحمد كرٌم فٌاض4

مكملراسبراسبراسبمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطراسبمتوسـطاحمد محمود حسن5

ناجحةمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطلرار/ممبول جٌد جداًاطٌاف حسٌن احمد6

مكملممبولجٌـدممبولجٌـدممبولمتوسـطمتوسـطراسبممبولامٌر عٌسى خلف7

مبادئ احتمالٌة/ ناجح بمرارناجحمتوسـطممبولجٌـدجٌد جداًممبولمتوسـطممبولممبولممبولامٌن ناجح شهاب8

ناجحجٌد جداًجٌـدجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًاٌمن نومان حمش9

ناجحممبولمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدممبولجٌـدباسم عبد دمحم10

حموق االنسان/ ناجح بمرارناجحجٌد جداًمتوسـطممبولجٌـدممبوللرار/ممبولمتوسـطممبولممبولحسٌن ظاهر حبٌب11

مكملمتوسـطممبولراسبجٌـدمتوسـطامتٌازمتوسـطجٌد جداًجٌـدحمزة رشٌد دمحم12

مكملراسبراسبراسبممبولجٌـدمتوسـطراسبراسبممبولحٌدر دحام جودي13

ناجحجٌد جداًلرار/ممبولمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌـدممبولمتوسـطخطاب كرٌم كمر14

ناجحجٌـدممبولممبولمتوسـطجٌـدممبوللرار/ممبول متوسـطمتوسـطخلف اكرم حسن15

ناجحمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطخٌرهللا دمحم محمود16

مكملجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطراسبممبولممبولممبولممبولذي ٌزن ممدوح ٌوسف17

ناجحجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدراهب كتاب تاٌه18

مكملممبولراسبممبولجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدراسبروكان وسام طه19

التفاضل/ناجح بمرارناجحممبولممبولمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًممبولمتوسـطزٌاد خلف دخٌل20

مكملراسبراسبراسبممبولممبولممبولراسبراسبممبولزٌدون عدنان عبدالحسٌن21

مكملممبولراسبراسبمتوسـطممبولممبولممبولراسبممبولساجد ناٌف حسن 22

ناجحممبولمتوسـطجٌـدامتٌازجٌد جداًمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدسلٌمان ابراهٌم سلٌمان23

ناجحجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطسٌف فائك حسٌن24

ناجحممبولممبولمتوسـطجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدممبولجٌـدشكور عدنان شكور25

راسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبضاري شٌت احمد26

مكملراسبراسبمتوسـطجٌـدجٌـدممبولراسبمتوسـطمتوسـطعامر خلٌفة انجاد27

ناجحجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطممبولعباس سعد صبري28

مكملراسبراسبمتوسـطجٌـدمتوسـطممبولراسبراسبممبولعباس عبدالحسٌن وال29ً

مكملجٌد جداًممبولمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدراسبجٌـدعباس فاضل حمٌد30

مكملممبولراسبراسبممبولمتوسـطممبولممبولراسبمتوسـطعبدالرحمن عدنان حسٌن31

ناجحمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطممبولعبدالستار احمد حسون32

مكملراسبراسبراسبممبولجٌـدممبولراسبراسبممبولعبدالفتاح عبدالرحٌم عباس33

مكملمتوسـطراسبمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطراسبجٌد جداًعبدهللا مطلن خلف34



مالحظة عن الكورس االولالنتيجةالتكاملالمصفوفاتنظرية االعداد2اسس رياضياتاصول التربيةعلم النفس النموالحاسوباالغة االنكليزيةالتربية االسالميةاالسم ت

مكملمتوسـطراسبجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطراسبمتوسـطعبدالمجٌد عبدهللا دمحم35

مكملراسبراسبراسبممبولمتوسـطمتوسـطراسبراسبممبولعثمان ٌحٌى محمود36

مكملممبولراسبمتوسـطجٌد جداًمتوسـطممبولراسبممبولمتوسـطعذاب صالح حمٌد37

ناجحجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدممبولممبولممبولعلً كرٌم حاجم38

ناجحجٌـدمتوسـطممبولجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدلرار/ ممبولجٌـدعلً ماجد حسن39

راسبراسبراسبراسبراسبمتوسـطراسبراسبممبولممبولعلً ٌوسف موسى40

ناجحممبولممبولمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌد جداًممبولجٌـدجٌد جداًعماد مزهر دمحم41

مكملراسبراسبمتوسـطممبولمتوسـطممبولممبولممبولممبولعمر احمد نجم42

ناجحجٌد جداًممبولجٌـدجٌـدممبوللرار/ممبولممبوللرار/ ممبولجٌـدعمر محمود فتاح43

ناجحجٌـدجٌـدمتوسـطامتٌازجٌـدمتوسـطممبولمتوسـطجٌـدغٌث عبداالمٌر جودة44

ناجحمتوسـطممبولجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌـدامتٌازفاضل ربٌع جاسم45

مكملجٌد جداًممبولمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطراسبممبولفراس عبدالكرٌم عزٌز46

مكملراسبراسبمتوسـطمتوسـطمتوسـطراسبراسبراسبمتوسـطلتٌبة موفك عواد47

ناجحجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدممبولممبولممبولممبوللٌث عباس شنٌن48

مكملراسبممبولمتوسـطجٌـدجٌد جداًامتٌازجٌـدممبولجٌـدلٌث هٌثم طه49

مكملممبولممبولمتوسـطمتوسـطممبولراسبراسبجٌـدجٌـددمحم حمزة كطٌف50

ناجحممبولممبولمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدممبولمتوسـطجٌـددمحم عالوي عمران51

راسبراسبراسبراسبممبولمتوسـطراسبراسبراسبمتوسـطدمحم غالب علوان52

ناجحمتوسـطممبولممبولمتوسـطجٌـدممبوللرار/ممبوللرار/ممبولمتوسـطمشتاق ستار حبٌب53

مكملممبولراسبجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطممبولجٌـدمصطفى عبدالحسن خضر54

علم النفس/ ناجح بمرارناجحجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدمهند شهٌد تكلٌف55

مكملراسبراسبممبولممبولممبولمتوسـطراسبراسبممبولموفك كاظم شبٌب56

ناجحممبوللرار/ممبول جٌـدممبولجٌد جداًجٌـدممبولجٌـدممبولمٌثم رحٌم كاظم57

ناجحمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطممبولممبولمتوسـطنذٌر دمحم شمٌر58

ناجحةمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدلرار/ ممبولجٌـدهبه ٌاس خضر59

راسبممبولمتوسـطراسبراسبراسبراسبراسبراسبجٌـدوائل فٌصل عبدهللا60

مكملممبولراسبممبولممبولممبولراسبراسبراسبراسبوحٌد لطٌف عبدالخالك61

ناجحجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًممبولجٌد جداًجٌـدممبولجٌـدولٌد دمحم حمودي62

اياد حمد خلف. م

رئيس القسم


